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Abordagem dos temas de Geociências no 6º ano do ensino fundamental do Distrito 

Federal: análise dos temas em livros didáticos, conhecimento dos alunos e recursos 

didáticos utilizados pelos professores do DF.  

 

Resumo. Foi realizada uma análise de como os temas geocientíficos são retratados nos livros 

didáticos de ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental adotados por escolas do Distrito 

Federal, fazendo uma correlação com os Parâmetros Curriculares Nacionais. Os livros 

apresentaram erros conceituais, alguns não sugerem atividades propostas pelos PCN e em 

outro não foram encontrados conteúdos importantes para o ensino de Geociências. Além 

disso, foi realizada uma pesquisa com nove professores para averiguar quais recursos 

didáticos utilizam.  O livro didático foi o recurso mais utilizado por eles sendo que mais da 

metade desses professores não participaram da escolha do livro adotado. A maioria dos alunos 

que participaram da pesquisa revelou que não reconhece a total importância do estudo da 

Terra e não tem a certeza de como o modelo da estrutura interna da Terra foi formulado.  

 

Palavras-chave: ensino de Geociências, ensino fundamental, livro didático, Parâmetros 

Curriculares Nacionais, Distrito Federal. 

 

Abstract: It has been performed an analysis on how geoscientific topics are treated in science 

textbooks for the 6th grade of elementary school used by schools in Distrito Federal in the 

light of the recommendations of the document National Curricular Parameters (PCN). The 

textbooks analyzed presented conceptual errors, some of them do not suggest activities 

proposed by the PCN, and one of them does not have some key information used for the 

teaching Geosciences. Moreover, a survey with nine teachers has been performed in order to 

verify which teaching resources are in use in classroom. The textbook was the main resource 

used in classroom and more than half of these teachers did not participated in the choice of 

textbook adopted by the school. Most of the surveyed students revealed that they are not 

aware of the importance of studying the Earth and are not sure on how the model of the 

Earth's internal structure has been formulated. 

 

Keywords: teaching of Geosciences, elementary school, textbook, National Curricular 

Parameters (PCN), Distrito Federal-DF. 
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1. Introdução 

1.1 A necessidade de se estudar os temas de Geociências  

Segundo a concepção de TOLEDO (2005), Geociências é o termo utilizado para as 

Ciências que estudam a Terra desde sua formação até sua “evolução histórica”, incluindo a 

formação do Sistema Solar e a comparação com outros “corpos celestes”; além do estudo dos 

seus “vários compartimentos”, materiais constituintes e processos. 

A importância do estudo das Geociências no Ensino Básico (EB) tem sido discutida 

ao longo do tempo por diversos autores (CARNEIRO et al., 2004; COMPIANI, 2005; 

BACCI, 2009; CARNERIO & PIRANHA, 2009). De acordo com os autores citados, seu 

estudo propicia a formação de alunos críticos, capazes de entender o funcionamento do 

planeta e visualizá-lo como um sistema integrado, formando assim cidadãos responsáveis e 

conscientes dos problemas socioambientais enfrentados atualmente.  

CARNEIRO et al. (2004) afirmam que [...] o conhecimento de Geologia 

proporciona compreensão mínima do funcionamento do planeta e lança as bases do efetivo 

exercício da cidadania. 

Os mesmos autores apresentam uma série de motivos para se incluir os temas de 

Geociências no EB, defendendo que a Geologia contribui para uma formação humanista, 

levando a sociedade à reflexão de como as tecnologias, decorrentes dos avanços da Ciência 

podem ser utilizadas de forma racional, desenvolvendo assim, capacidade crítica, respeito aos 

valores humanos e educação ambiental. Além disso, apontam que o estudo da Geologia 

desenvolve noção de tempo geológico, identificação de áreas de riscos geológicos, discussão 

atual sobre os “recursos disponíveis versus sustentabilidade”, “orientação para estudos e 

reflexão crítica da atividade humana no planeta”, entre outras habilidades.  

Outros mesmos autores também discutem a relevância do tema. COMPIANI (2005) 

defende que a Geologia/Geociências contribui para o “[...] desenvolvimento cognitivo das 

crianças que cursam o ensino elementar (5ª a 8ª séries)”, ressaltando também a importância 

dos trabalhos de campo para a percepção dos problemas sócioambientais:  

[...] o ensino de Geologia/Geociências, com destaque para os trabalhos de 
campo, podem contribuir na formação das crianças para a “alfabetização 
na natureza”, pois estimulam o desenvolvimento de conhecimentos como: 
intuição e desenvolvimento da linguagem visual, apreciação de formas e 
estética, raciocínio e representação espacial, raciocínios de causalidade e a 
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narrativa envolvida nos discursos históricos da Geologia/Geociências 
(COMPIANI, 2005, p.15).  

CARNEIRO & PIRANHA (2009) discutem a importância do ensino de Geociências 

para a formação de uma cultura de sustentabilidade. Enquanto, BACCI (2009) afirma que: O 

conhecimento em Geociências apresenta uma grande importância para o cotidiano dos 

cidadãos, pois abre possibilidades da sociedade tomar decisões e compreender as aplicações 

dos conhecimentos sobre a dinâmica natural na melhoria da qualidade de vida.  

Diante dos trabalhos citados, podemos reconhecer o papel fundamental que o ensino 

de Geociências possui na formação do educando. Todos esses autores (CARNEIRO et al., 

2004; COMPIANI, 2005; BACCI, 2009; CARNEIRO & PIRANHA, 2009) ressaltam a 

importância do ensino de Geociências no que diz respeito ao desenvolvimento da consciência 

ambiental.  

 

1.2 Os Parâmetros Curriculares Nacionais  

            Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) Terceiro e Quarto Ciclos do Ensino 

Básico foram criados por diversos profissionais da educação, respeitando as diversidades 

culturais, regionais e políticas do país. Servem como um instrumento de apoio ao educador 

para elaboração de propostas pedagógicas e curriculares, orientação e reflexão de sua prática 

pedagógica (BRASIL, 1998).  

           Os PCN indicam uma série de objetivos quanto à capacidade dos alunos, entre eles 

destacam-se:  

 [...] Compreender a cidadania como participação social e política, assim 
como exercício de direitos e deveres políticos, civis e sociais, adotando, no 
dia-a-dia, atitudes de solidariedade, cooperação e repúdio às injustiças, 
respeitando o outro e exigindo para si o mesmo respeito; [...] Perceber-se 
integrante, dependente e agente transformador do ambiente, identificando 
seus elementos e as interações entre eles, contribuindo ativamente para a 
melhoria do meio ambiente; [...] Questionar a realidade formulando-se 
problemas e tratando de resolvê-los, utilizando para isso o pensamento 
lógico, a criatividade, a intuição, a capacidade de análise crítica, 
selecionando procedimentos e verificando sua adequação (BRASIL, 1998, 
p. 7 e 8). 

           Em relação aos conteúdos de Geociências nos PCN do ensino fundamental, estes são 

citados para o terceiro e quarto ciclos, segundo três eixos temáticos: Terra e Universo, Vida e 

Ambiente, Tecnologia e Sociedade. Quando se sugere que estes sejam trabalhados pelo 

professor de forma conexa entre os temas transversais. 
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          TOLEDO (2005) faz uma análise dos Parâmetros Curriculares Nacionais 

correlacionando-os com os conteúdos de Geociências no ensino médio brasileiro, mostrando 

que os conteúdos são tratados de forma fragmentada quando divididos por disciplinas, o que 

impede o alcance dos objetivos propostos. 

[...] Para atingir os objetivos pretendidos de formar cidadãos conscientes, 
capazes de avaliar e julgar as atividades humanas que envolvem a ocupação 
e o uso do ambiente e dos materiais naturais é necessária, de alguma forma, 
a introdução efetiva e abrangente das Geociências, não como fragmentos, 
como ocorre atualmente, mas como um todo íntegro (TOLEDO, 2005, p.13). 

           Mostra ainda que os conteúdos de Geociências, além de serem tratados em fragmentos, 

são estudados de forma errada. Exemplifica:    

[...] Ainda se diz, no ensino fundamental e médio brasileiro, que o manto 
terrestre é líquido (por falta de aplicação da Física: alívio de pressão funde 
o material sólido do manto, por isso os vulcões expelem lava líquida), que 
lençol de água subterrânea são rios dentro da terra, que água poluída é 
filtrada pelo solo, que Pangea foi o primeiro supercontinente etc., 
evidenciando os efeitos perversos cumulativos da falta do estudo do sistema 
Terra no ensino fundamental e médio: até os professores que poderiam 
ministrar esses conteúdos são especialistas, não tendo desenvolvido uma 
visão global do ambiente que ocupamos [...] (TOLEDO, 2005, p. 6 e 7). 

 

Segundo TOLEDO et al. (2005), a forma fragmentada que o ensino de Geociências no 

país é discutido, priva o aluno da percepção da Terra em sua totalidade e como sistema 

complexo. Os mesmos autores afirmam que:  

A cultura em Ciências da Terra da população brasileira é ou quase nula ou 
imprecisa e, muitas vezes, equivocada, já que há apresentação dos temas 
nesta área como inserções dispersas, fragmentadas e desconectadas do ciclo 
natural em outras disciplinas escolares como Ciências, Geografia, Biologia, 
Química e Física. A apresentação de aspectos isolados do aproveitamento 
do meio e de seus materiais, abordados por diversas disciplinas, pode levar 
a uma idéia muito imediatista e utilitária da natureza, o que apresenta o 
risco de preservar ações potencialmente destrutivas, cujos exemplos são, 
infelizmente, comuns nos dias atuais (TOLEDO, et al, 2005, p. 2). 

 

          

1.3 Geociências e o Livro Didático  

Ainda existem poucos trabalhos cujo foco é a análise do conteúdo relacionado às 

Geociências em livros didáticos, um exemplo é o trabalho de BARBOSA & SANTANA 

(1993) que analisa o problema do ensino de Geociências no antigo 2º grau em Feira de 
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Santana – Bahia, caracterizando os erros conceituais, contradições, desatualização e falta de 

explicação de conceitos e figuras nos livros didáticos que abordam as Geociências.  

De fato, o que se percebe é que os conteúdos nos livros são fragmentados e repletos de 

erros conceituais. COMPIANI (2007) coloca que:  

O livro didático e as tradicionais aulas são descontextualizadas e centradas 
no enciclopedismo das definições. Quando há trabalhos práticos, são 
demonstrações ilustrando as definições já vistas. Ensinam-se repertórios e 
definições. Essas informações de um modo geral são trabalhadas pelos 
professores de modo isolado e fragmentado do mesmo modo que as 
informações se encontram divididas nas unidades e subunidades dos livros 
didáticos (COMPIANI, 2007, p.32).  

 

2. Objetivos  

2.1 Geral 

O objetivo geral deste projeto é analisar a abordagem dos temas de Geociências em 

livros didáticos de Ciências para o 6º ano do Ensino Fundamental adotados por escolas da 

rede pública do Distrito Federal. 

 

2.1 Objetivos específicos 

• Analisar os conteúdos de Geociências nos livros didáticos escolhidos, por meio de 

levantamento baseado nos livros adotados pelas escolas visitadas; 

• Verificar se os livros adotados seguem as orientações dos PCN; 

• Verificar quais recursos didáticos são trabalhados pelo professor de Ciências nas aulas 

de Geociências; 

• Visualizar a frequência de utilização do livro didático nas aulas de Geociências pelo 

professor; 

• Verificar se o professor participou da escolha do livro; 

• Verificar o conhecimento dos alunos em Geociências. 

 

3. Justificativa  

 

Segundo BRASIL (2010), o livro didático tem o papel de ser [...] um instrumento de 

apoio, problematização, estruturação de conceitos, e de inspiração para que os alunos, e o 
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próprio professor, investiguem os diversos fenômenos que integram o seu cotidiano. No 

entanto, será que os livros adotados na rede de ensino não apenas do Distrito Federal, mas no 

restante do país têm sido apenas um apoio ou seu uso tem sido centralizado pelos professores 

e alunos? E seus conceitos têm sido bem estruturados ou são fragmentados? Seu conteúdo 

realmente traz questões do cotidiano dos alunos? E no que se refere aos conteúdos de 

Geociências, como eles vêm sendo abordados? Seguem as orientações dos PCN de 

interdisciplinaridade? Ou ainda: os PCN realmente colocam as Geociências em um contexto 

interdisciplinar? 

Mediante o exposto e as questões apresentadas, o ponto que justifica este trabalho é a 

importância do estudo das Geociências na educação fundamental para formação de cidadãos 

críticos, conscientes dos problemas ambientais, como já foi aqui discutido; alunos capazes de 

entender a Terra como um todo. Levando em consideração essa importância, é fundamental 

realizar uma análise de como os temas de Geociências são retratados nos livros didáticos, 

fazendo uma correlação dessa área com os Parâmetros Curriculares Nacionais e ainda 

verificar como o professor tem trabalhado com este e outros recursos didáticos nas aulas de 

Geociências.  

 

4. Metodologia 

O trabalho realizado consistiu nas seguintes etapas:  

1ª etapa: Revisão bibliográfica dos PCN, analisando como os temas de Geociências 

são retratados por estes. 

2ª etapa: Escolha aleatória de uma escola em 10 regionais de ensino do DF para 

aplicação de questionário aos alunos e professores. As regionais visitadas foram: Diretoria 

Regional de Ensino de Ceilândia, Diretoria Regional de Ensino do Guará, Diretoria Regional 

de Ensino do Núcleo Bandeirante, Diretoria Regional de Ensino do Paranoá, Diretoria 

Regional de Ensino de Planaltina, Diretoria Regional de Ensino do Plano Piloto e Cruzeiro, 

Diretoria Regional de Ensino do Recanto das Emas, Diretoria Regional de Ensino de 

Samambaia, Diretoria Regional de Ensino de Santa Maria e Diretoria Regional de Ensino de 

Sobradinho.  

3ª etapa: Aplicação de um questionário piloto tanto para o professor quanto para os 

alunos com o objetivo de testar o mesmo e evitar possíveis erros de aplicação da metodologia 
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4ª etapa: Levantamento dos livros didáticos adotados pelas 10 escolas escolhidas do 

Distrito Federal para posterior seleção de três livros mais utilizados nessas escolas. Este se 

deu no momento da aplicação de questionários para os professores.   

5ª etapa: Aplicação de questionário a nove professores que possibilitou uma 

avaliação de quais recursos didáticos são trabalhados em sala nas aulas de Geociências, se 

estes seguem as orientações dos PCN em relação aos conteúdos geocientíficos. Além disso, 

possibilitou a “visualização” da frequência de utilização do livro didático e se os educadores, 

que o utilizam, possuem rigorosidade e olhar crítico na escolha do livro. 

 6ª etapa: Aplicação de questionário a 298 alunos de cada escola visitada, que teve por 

objetivo a verificação de como se deu a aprendizagem dos conteúdos de Geociências. O 

questionário foi aplicado a uma turma de 7º ano em cada uma das 10 escolas visitadas. Apesar 

do 7º ano não estudar conteúdos de Geociências, escolheu-se aplicar para esta série, pois os 

alunos já teriam visto todos os conteúdos geocientíficos propostos e estudados durante todo o 

6º ano.  

Os dados para os questionários foram analisados quantitativa e qualitativamente. 

            7ª etapa: Análise bibliográfica dos livros selecionados correlacionando-os com os 

PCN (Tabela1). Os livros analisados foram: “Ciências: O meio ambiente”, Carlos Barros e 

Wilson Roberto Paulino, “Ciências: O Planeta Terra”, Fernando Gewandsznajder, “Ciências 

Naturais”, Olga Santana e Aníbal Fonseca. Todos os livros são indicados pelo PNLD, Plano 

Nacional do Livro Didático. São usados pelos professores participantes da pesquisa de acordo 

com o gráfico 4.  

Símbolo Livro Autor (es) Editora Ano 

L1 Ciências Naturais Santana & Fonseca Saraiva 2006 

L2 Ciências: O planeta Terra Gewandsznajder Ática 2010 

L3 Ciências: O Meio Ambiente Barros & Paulino Ática 2011 

    Tabela 1- Livros de ciências selecionados para a análise dos conteúdos de Geociências. 

Para tal análise foram selecionados alguns conteúdos considerados importantes 

no Ensino de Geociências e que os PCN sugerem para serem trabalhados, verificando os 

seguintes aspectos de acordo com a metodologia de PORPINO & JUNIOR (2010): 

presença ou ausência do tema, qualidade da explicação. Além da verificação do número 

total de páginas, atividades e imagens referentes a cada tema proposto acima, seguindo 

a metodologia proposta por BENETI (2008). Os conteúdos foram: (a) modelo da 
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estrutura interna da Terra: investigação de materiais; (b) tectonismo: relação com 

vulcões, terremotos e formação de montanhas; (c) funcionamento do Sistema Solar; (d) 

minerais: conceito e composição; (e) matéria-prima: origem e utilização no cotidiano; 

(f) rochas: conceito, composição e tipos de rochas; (g) recursos energéticos: origem, 

tecnologias envolvidas e extração; (h) solo: conceito e origem; (i) problemas 

ambientais: erosão do solo. 

Na leitura dos PCN, encontram-se como os conteúdos de Geociências devem 

ser abordados. O documento propõe atividades de experimentação, observação, modelos 

tridimensional, maquetes, desenhos, leituras (textos), trabalhos comparativos com 

tabelas e gráficos e imagens. Com isso foi realizada uma análise da presença ou não 

dessas atividades nos livros analisados, seguindo-se a metodologia de BENETI (2008), 

onde os seguintes aspectos estão ou não presentes nos livros didáticos: atividades com 

leituras, atividades de experimentação, atividades de interpretação de gráficos, tabelas e 

ilustrações, atividades em grupo e atividades de participação oral.  

 

 

5. Resultados e Discussão 

 

5.1. Análise dos PCN: o que sugerem para o ensino de Geociências 

   Na leitura dos PCN Terceiro e Quarto Ciclo, podemos encontrar conteúdos 

referentes a esta ciência em três eixos temáticos: Terra e Universo, Vida e Ambiente, 

Tecnologia e Sociedade; além de conteúdos referentes aos temas transversais. Vale ressaltar 

que a leitura da proposta de organização neste trabalho foi realizada dos conteúdos referentes 

a esses três eixos, onde estão presentes temas geocientíficos, e sua conexão com os temas 

transversais.  

 No eixo Terra e Universo, para o terceiro ciclo, é recomendado que atividades de 

observação fossem o “ponto de partida” para o estudo do Universo. Nesse eixo são estudados 

conteúdos que segundo os PCN, “[...] ampliam a orientação espaço-temporal do aluno, a 

conscientização dos ritmos de vida, e propõem a elaboração de uma concepção do Universo, 

com especial enfoque no Sistema Terra-Sol-Lua” (BRASIL, 1998).  São listados alguns 

conteúdos do documento que poderão ser trabalhados neste eixo: atividades de observação do 
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nascimento e movimento do Sol, da Lua, das estrelas; informações sobre cometas, satélites e 

outros corpos celestes para que os alunos formulem uma concepção de Universo; condições 

necessárias à vida na Terra como a água no estado líquido e atmosfera gasosa; estrutura 

interna da Terra através de modelos; profundidade dos oceanos e picos de montanhas para 

construção de um modelo de superfície terrestre; montagem de maquetes e desenhos do tipo 

de material que sai dos vulcões, o que ajuda a imaginar a estrutura interna da Terra; estudos 

de textos que possibilitem hipóteses sobre a formação do planeta. 

Segundo o documento, os estudos do eixo Vida e Ambiente poderão proporcionar ao 

aluno “[...] conhecimentos sobre os ambientes e seus problemas, sobre os seres vivos, entre 

eles os seres humanos, e as condições para a vida” (BRASIL, 1998).  Recomenda ainda que 

os alunos desenvolvam atividades de observação, trabalhos de campo e outros tipos de 

atividades, para que o ensino não esteja focado somente no livro didático e, assim, o aluno 

tenha contato com o conteúdo estudado. No que se diz respeito aos temas geocientíficos, 

encontramos os seguintes temas: relação do ambiente com os seres vivos e com os 

componentes: água, solo, ar, entre outros; transporte da água, dos materiais do solo e de 

substâncias; estudos comparativos em diferentes tipos de ambientes onde o aluno poderá 

observar e estudar a origem do solo e dos seres vivos, bem como as condições necessárias 

para a vida destes, além de técnicas de combate a erosão; textos descritivos e narrativos sobre 

os ambientes; estudos sobre as questões ambientais no Brasil em conexão com o tema 

transversal meio ambiente com o intuito de desenvolver medidas de proteção e recuperação 

ambiental; estudos dos solos associando-os a formação de relevo e vegetação; origem da vida, 

formas de vida do passado, existência e formação dos fósseis, estudando o passado da área 

local e comparando as espécies extintas com as atuais. 

Para o eixo Tecnologia e Sociedade, onde o funcionamento de diversas tecnologias 

presentes na vida do aluno deverá ser estudado, os PCN sugerem os seguintes temas: 

materiais identificando sua composição, a origem da matéria-prima e sua utilização no 

cotidiano; recursos naturais mostrando os possíveis problemas de seu esbanjamento; ciclo 

hidrológico. 

Já no quarto ciclo, conhecimentos mais complexos, históricos e abstratos são 

aprofundados pelo professor.  O eixo Terra e Universo apresenta conteúdos de caráter mais 

abstrato ao estudante que já deverá ter construído uma visão mais ampla do Universo no ciclo 

anterior. Alguns deles: distância entre os corpos celestes; observação do céu; conhecimento 
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dos povos antigos; estações do ano; estudos da dinâmica do Sistema Solar, modelos do 

Sistema Solar com representação dos planetas e satélites em tamanho proporcional e distância 

em escala através de modelos tridimensionais, desenhos e esquemas; origem do Planeta Terra; 

relação dos movimentos das placas tectônicas com vulcões e terremotos através de imagens 

das regiões do planeta com a ocorrência de encontro de placas; investigação do interior do 

Planeta Terra através do material fornecido pelos vulcões e vibrações de terremotos; modelo 

da estrutura da Terra através de moldes tridimensionais e figuras. 

O eixo Vida e Ambiente sugere os seguintes temas: relações entre o ar, água, seres 

vivos, luz, calor e solo; história geológica da Terra; consumo e destruição, pela sociedade, dos 

recursos da biosfera; interpretação de fenômenos químicos e bioquímicos como, por exemplo, 

a composição das rochas, minerais, água do mar e rios; problemas ambientais; recursos 

naturais envolvendo consumo e poluição; entre outros temas listados. 

No eixo Tecnologia e Sociedade podem ser feitos estudos sobre tecnologia, impactos 

ambientais, consumo e utilização dos recursos naturais: exploração de materiais e possíveis 

danos ambientais; recurso natural: compreensão, extração, relação de custo e benefício, uso, 

origem e tecnologias envolvidas; mineração e impactos ambientais; degradação de ambiente e 

erosão do solo relatando medidas preventivas e de reparo; entre outros temas. 

Os PCN seguem uma estrutura de organização que parte de um conhecimento mais 

amplo para um mais abstrato. O documento na área de Geociências propõe muitas atividades 

relacionadas à Astronomia e pouco sobre a tectônica de placas, que é tão importante para a 

compreensão da dinâmica da Terra e outras explicações geológicas.   

O ensino de Geociências vem sendo abordado em cada eixo de forma fragmentada.  

Os PCN distribuem esses conhecimentos para o ensino fundamental nos terceiro e quarto 

ciclos, o que não contribui para que o aluno tenha uma visão integrada e dos processos 

dinâmicos da Terra (TOLEDO, 2005).  

 

5.2. Análise do livro L1 

O livro L1 possui 320 páginas, entre as quais 28 páginas são referentes aos conteúdos 

geocientíficos analisados. No primeiro e segundo capítulo encontramos conteúdos referentes 

ao Eixo Terra e Universo. O livro traz conhecimentos dos povos antigos sobre o Universo e 

movimentos observáveis dos astros no céu, o que sugere os PCN para o quarto ciclo. Introduz 
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o Sistema Solar com uma imagem deste, explicando na legenda que é uma representação 

artística e fora das proporções reais. Figuras e representações do Sistema Solar sem legendas 

em livros didáticos podem iludir o leitor quanto as suas reais dimensões (LANGHI & 

NARDI, 2007). Apresenta uma tabela com as distâncias de cada planeta em relação ao Sol e 

propõe uma atividade de construção de um modelo com o objetivo de apresentar aos alunos a 

disposição dos planetas no Sistema Solar de acordo com as proporções das distâncias de cada 

planeta entre si e em relação ao Sol. Esse tipo de atividade também é recomendada pelos PCN 

para o quarto ciclo.  

No capítulo dois apresenta explicações para o dia e a noite: 

 O dia e a noite se sucedem a cada 24 horas porque a Terra apresenta um 
movimento de rotação, ou seja, ela em gira em torno de si. Enquanto isso, 
ela também se desloca ao redor do sol. (FONSECA & SANTANA, 2006, p. 
31). 

 O livro menciona apenas esses dois tipos de movimentos, revelando ao leitor um 

conceito incompleto, pois são conhecidos hoje outros movimentos como, por exemplo, [...] 

precessão dos equinócios, marés da crosta terrestre, translação do Sistema Solar, rotação da 

Via Láctea, movimento de expansão do Universo, entre outros movimentos. (LANGHI & 

NARDI, 2007). 

 Esquemas mostrando o movimento de rotação da Terra e em torno do Sol são 

apresentados com legendas.  Essas legendas trazem a informação que as representações estão 

fora de proporção entre si e com cores-fantasia. Isto talvez induza o estudante à concepção de 

que o Sol é menor ou apenas um pouco maior que a Terra (LANGHI & NARDI, 2007). 

Sugere uma atividade de construção de um relógio solar de papelão para observar a 

trajetória do Sol no céu. Atividades como essa também são sugeridas pelos PCN. 

Os conteúdos referentes à Tectônica de Placas, rochas, minerais e modelo do interior 

da Terra não foram encontrados nesta coleção. A Tectônica de Placas é fundamental para o 

esclarecimento da dinâmica da Terra e outras explicações geológicas.  

Para TEIXEIRA et al. (2000) A Tectônica Global ou a Tectônica de Placas é a chave 

para a compreensão da história geológica da Terra e de como será o futuro do planeta em 

que vivemos. O estudo de rochas poderá mostrar ao aluno à história do passado da Terra, a 

utilização destas pelo homem, como por exemplo, na construção civil, na ornamentação e na 

indústria. Para o estudo delas também é necessário à compreensão de que são formadas por 

minerais, portanto é necessário que estes também sejam explicados.   
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Também não foram encontradas neste livro quaisquer explicações e relatos sobre 

terremotos e vulcões, o que também prejudica a compreensão da dinâmica, formação de 

minerais e composição da Terra, cuja importância está bem expressa nos PCN: 

Os vulcões e terremotos podem ser fonte de investigação sobre o interior do 
planeta, sobre o material muito quente no interior da Terra, abaixo da 
crosta, o que até hoje embasa a teoria da formação do planeta, ou seja: que 
em sua origem era muito quente, que o resfriamento até hoje só ocorreu em 
sua superfície. As mesmas evidências são utilizadas para o modelo que 
descreve a existência de camadas ainda muito quentes no seu interior - 
manto e núcleo -, cujas espessuras seriam bastante superiores à espessura 
média de 30 km da crosta. (BRASIL, 1998, p. 95). 

O livro apresenta assuntos referentes ao solo e matéria-prima sem trazer aos leitores 

as rochas e minerais. O que poderá prejudicar o entendimento de vários processos, como o 

intemperismo e a compreensão da origem de vários materiais utilizados pelo homem.  No 

capítulo 14, intitulado “Usando o solo e abusando dele” temos uma definição para o solo 

como sendo [...] a camada mais externa da superfície terrestre. [...] Se forma pela 

desagregação ou desgaste de rochas. Quando isso acontece, dizemos que as rochas sofreram 

erosão. (FONSECA & SANTANA, 2006, p. 247) Esta definição é muito simplória e traz um 

erro conceitual. Sabe-se que o desgaste de rochas é devido à ação de agentes intempéricos, 

entre eles, por exemplo, a temperatura,  pressão, ação da água e reações químicas que alteram 

os minerais constituintes das rochas. O solo corresponde à rocha que sofreu intemperismo, 

mas que permanece in situ, como definido por TEIXEIRA et al. (2000) 

[...] O intemperismo é o conjunto de modificações de ordem física 
(desagregação) e química (decomposição) que as rochas sofrem ao aflorar 
na superfície da Terra. Os produtos do intemperismo, rocha alterada e solo, 
estão sujeitos aos outros processos do ciclo supérgeno – erosão, transporte 
e sedimentação [...] (TEIXEIRA, et al. 2000, p.140). 

 

Em relação a problemas ambientais o livro L1 relata sobre processos erosivos no 

solo. Não conceitua erosão, apenas diz que é [...] provocada por ventos e chuvas, que 

arrastam sua camada fértil para o fundo dos rios, lagos e oceanos. (FONSECA & 

SANTANA, 2006, p.254).  Fornece ao leitor a importância da cobertura vegetal contra a 

erosão, propondo uma atividade experimental para a verificação. Essa prática consiste em 

simular a erosão através de terra com e sem alpiste em uma caixa de madeira inclinada. 

Prática como esta é sugerida pelos PCN.  

O capítulo 17,  “As buscas da humanidade”,  conceitua matéria-prima no rodapé da 

página de forma simples: [...] matéria bruta principal com que se faz alguma coisa. 
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(FONSECA & SANTANA, 2006, p.292). Traz ao longo do capítulo alguns materiais como a 

cerâmica, vidro e alumínio explicando onde são utilizados pelo homem e onde são 

encontrados na natureza, além de trazer uma tabela com diversos materiais, contendo suas 

respectivas aplicações, origem e principais características. Este capítulo destinado a recursos 

minerais e energéticos foi introduzido sem qualquer explicação sobre rochas e minerais, 

prejudicando o entendimento do leitor sobre a origem dos materiais.  O mesmo capítulo tem 

uma seção destinada a recursos naturais renováveis e não renováveis. Relata que: 

 [...] metais, rochas, pedras preciosas, petróleo são exemplos elementos 
naturais que se formaram em épocas passadas, sob condições especiais, e 
cujo desenvolvimento levou milhares de anos para se completar. [...] 
Justamente por não existirem meios de repor esses materiais, eles são 
considerados recursos naturais não renováveis. O mesmo não acontece com 
os derivados de plantas e animais, que são substituídos continuamente e 
considerados recursos naturais renováveis. (FONSECA & SANTANA, 
2006, p.298 e 299).  

O conceito de recursos naturais renováveis e não renováveis pode confundir o leitor, 

pois existem recursos renováveis que poderão se esgotar se utilizados excessivamente. O livro 

traz essa observação, mas não traz exemplos de recursos não renováveis e de possíveis 

problemas ambientais relacionados à sua exploração. Além disso, o conceito de renovável e 

não renovável deve considerar o “tempo geológico”, explicitando o tempo de formação que o 

recurso natural se forma.  

Em relação aos critérios dos PCN o livro apresenta atividades de experimentação, 

leituras; interpretação de textos, gráficos e tabelas; porém não foram observadas atividades de 

participação oral e em grupo. 

 

5.3  Análise do livro L2  

O livro L2 possui 232 páginas, entre as quais 70 são referentes aos conteúdos de 

geociências analisados.  

O quarto capítulo, intitulado “O planeta por dentro e por fora”, traz os conteúdos 

referentes à Tectônica de Placas, estrutura interna da Terra, terremotos e vulcões. Revela que 

foi através do estudo de vulcões e terremotos que o homem pode descobrir sobre o interior da 

Terra, mas no decorrer do capítulo não revela exatamente como isso foi possível. Para o 

estudo mais detalhado seria necessário à compreensão por parte dos alunos das ondas sísmicas 

P e S. Esta última não se propaga em meio líquido,  interpretando-se que o interior da Terra 

possui partes em estado líquido (TEIXEIRA et al, 2000). O estudo mais detalhado de 
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sismicidade na série em questão não seria assimilado, pois para tal os alunos deveriam ter 

conhecimentos relativos à Física. Entretanto, relacionar a investigação do interior da Terra 

com terremotos e vulcões de forma adaptada à série é necessário para a investigação das 

partes internas que constituem a Terra. 

O livro apresenta uma figura das camadas da Terra, mostrando três camadas 

principais: crosta, manto e núcleo (interno e externo) e explicando na legenda que a figura 

está sem escala e em cores-fantasia. O livro define: [...] crosta da Terra é a parte sólida, 

formada principalmente por rochas [...] (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 46).  Não apresenta 

quais materiais compõem a crosta e faz uma comparação entre o diâmetro total do planeta e a 

crosta revelando que esta seria apenas uma “casquinha” fina. Menciona a crosta relativa aos 

continentes e a relativa aos oceanos dando as suas respectivas espessuras, porém não faz 

nenhuma correlação desse assunto à Tectônica de Placas. Mostra que: 

[...] o manto possui partes de consistência pastosa, formadas por rochas 
derretidas. [...] a parte do manto formada por rochas derretidas é chamada 
magma. [...] a parte superior do manto (mais externa) é mais rígida. Essa 
parte do manto, juntamente com a crosta da Terra, é chamada de litosfera 
[...]. (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 46).  
 

As definições acima apresentam erros conceituais. Sabe-se que o manto é sólido, não 

apresentando consistência pastosa. A parte inferior do manto é mais densa (rígida) e não a 

parte superior, como revela o trecho.  

Apenas 2%,  no máximo de quantidade líquida no manto são suficientes para torná-lo 

mais plástico do que o manto sobrejacente, mas isso considerando a escala do tempo 

geológico.  

O livro L2 explica que o núcleo externo é líquido mostrando sua composição, ferro e 

níquel. Já o núcleo interno é formado por níquel e ferro em estado sólido. Entretanto, não 

mostra aos alunos quais estudos foram necessários para a formulação da estrutura interna da 

Terra. Algumas camadas da Terra explicadas no capítulo, como: manto superior e litosfera 

não estão representadas no esquema apresentado da Terra. A litosfera é conceituada como 

sendo a parte superior do manto com a crosta, não mostrando as diferenças de composição e 

os materiais que as formam, em especial em relação à crosta que possui densidade variável, o 

que poderá prejudicar no entendimento dos limites entre as placas tectônicas, pois é 

reconhecido que as placas tectônicas ao se chocarem provocam o mergulho da placa mais 

densa sobre a outra menos densa (TEIXEIRA et al, 2000). 
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O autor apresenta uma breve discussão sobre a teoria da Deriva Continental, 

relatando que: [...] No passado, os continentes ocuparam lugares diferentes daqueles que ocupam na 

atualidade. Isso quer dizer que, ao longo da história da Terra, os continentes se movimentaram. 

(GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 47). Essa discussão é acompanhada de um esquema que 

mostra o contorno dos continentes e a distribuição de fósseis idênticos encontrados em 

continentes diferentes, uma evidência que estes já foram unidos no passado. Um ponto 

positivo é que o livro descreve os fósseis como evidência de que os continentes já estiveram 

unidos no passado. 

O autor associa o movimento dos continentes às placas tectônicas, mostrando que: 

[...] a litosfera esta dividida em vários pedaços, que formam placas de 
rochas sólidas. Os continentes e também o fundo dos oceanos (o 
assoalho) fazem parte dessas placas. Há doze placas maiores e várias 
menores. Todas são chamadas placas tectônicas [...] 
(GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 47).   
 

É conhecido que as correntes de convecção do manto provocadas pelo calor interno 

da Terra são responsáveis pela movimentação das placas tectônicas. O livro apresenta uma 

explicação para o movimento das placas: 

O calor que vem do núcleo da Terra esquenta o manto e faz as partes 
mais quentes subir. Ao mesmo tempo, as partes mais frias descem. 
Dessa forma, criam-se correntes no manto que movimentam 
lentamente as placas da crosta [...] (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 
48).   
 

Entre os livros analisados, este é o que explica melhor a relação do movimento das 

placas tectônicas com a formação das cadeias de montanhas. Apresenta um esquema 

mostrando a formação dos Himalaias com legenda,  mostrando que a figura está sem escala e 

em cores-fantasia (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 50). Além disso, associa a ocorrência de 

terremotos com o movimento das placas tectônicas: Os terremotos geralmente acontecem 

quando uma placa tectônica desliza sobre a outra [...] (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 51). 

Esse trecho revela um erro conceitual, os terremotos não acontecem apenas onde uma placa 

tectônica desliza sobre a outra. Como então se explicaria a ocorrência de terremotos no 

Brasil?   

Outro possível desdobramento do choque entre as placas é a formação de vulcões. O 

livro em questão faz essa associação que é recomendada pelos PCN, mostrando esquemas da 
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formação de um vulcão e um mapa contendo as principais placas tectônicas associando-as às 

regiões de ocorrência de vulcões e terremotos.  

Outra atividade proposta pelos PCN é o de maquetes e modelos tridimensionais para 

o interior da Terra e vulcões, o livro não sugere esse tipo de atividade, apenas mostra 

esquemas e figuras da estrutura da Terra e de vulcões.  

No capítulo cinco, “Rochas e minerais” o autor traz conteúdos referentes às rochas e 

minerais e a importância dessas na confecção de vários materiais utilizados pelo homem. Não 

há um parágrafo especial destinado ao conceito de minerais, apenas revela que: As rochas são 

formadas por minerais, substâncias químicas, geralmente sólidas, encontradas naturalmente 

na Terra (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 60). Portanto, apenas nessa frase conceitua 

mineral e mostra do que as rochas são formadas. Esse conceito de minerais é apropriado para 

a série em questão, mas também se sabe que os minerais são formados por processos 

geológicos inorgânicos na Terra e também em corpos extraterrestres (TEIXEIRA et al, 2000).  

O livro apresenta como pode ser feita a identificação de um mineral: (...) os cientistas 

analisam algumas de suas propriedades, como a cor, a dureza, o tipo de cristal que ele forma 

a transparência, o brilho, e outras. (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 61). Porém, não explica 

cada propriedade, o que seria mais interessante para a compreensão do aluno.  

O autor menciona alguns minerais (quartzo, mica e feldspato), mostrando em quais 

materiais de uso do homem eles são empregados. No decorrer do capítulo cinco descreve três 

tipos de rochas: magmáticas, rochas sedimentares e rochas metamórficas, classificando-as de 

acordo com seu processo de formação. Para a formação de rochas sedimentares, o autor 

descreve que estas sofrem o processo de intemperismo, sedimentação, compactação e 

cimentação para sua formação. Dá exemplos de rochas sedimentares (arenito, argilito, 

calcário, estalactites e estalagmites) mostrando como cada uma é formada. Para a formação de 

rochas magmáticas apresenta o basalto, como um tipo dessas rochas, formado pela 

solidificação da lava; e o granito formado pela solidificação do magma no interior da Terra. 

Na realidade o processo de formação do basalto se dá pela cristalização da lava. O granito é 

formado pela cristalização do magma. Um ponto positivo é que para esses dois exemplos de 

rochas magmáticas são relatados as formas de utilização destas pelo homem.   

Considerando o nível de assimilação para o qual o texto se destina, o livro traz um 

conceito correto de rochas metamórficas: 
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[...] aquelas que se originam da transformação de outras rochas. [...] 
a transformação altera a organização dos minerais. Surge então, uma 
nova rocha, com outras propriedades e, às vezes, outros minerais. 
[...] A transformação é provocada por intensas pressões ou por 
elevadas temperaturas. (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 66). 
 

Também traz exemplos de rochas metamórficas (gnaisse e ardósia) mostrando onde 

estas são utilizadas. Mas não disse que as transformações ocorrem no estado sólido.  

Um ponto positivo foi que o livro em questão mostrou onde são empregadas no 

cotidiano do aluno as rochas e minerais e a importância dessas na confecção de materiais.  

No capítulo seis, “Cuidando do solo” o autor aborda o processo de formação do solo 

associando a agentes intempéricos (ação da água da chuva, vento, água dos rios e ondas do 

mar) e revelando que devido à ação destes, as rochas se fragmentam e sofrem várias 

transformações, não as especificando. Sabe-se que essas transformações podem ser na 

composição mineralógica da rocha. Associa também ao processo de formação do solo a ação 

de seres vivos, como por exemplo, líquens que, segundo o autor, desagregam as rochas por 

produzirem ácidos. Traz uma figura de formação do solo, mostrando a ação da chuva e vento 

e dos líquens e plantas (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 72). Ainda neste mesmo capítulo 

revela alguns problemas ambientais associados ao solo, como por exemplo, a erosão:  

Mas o próprio solo também sofre a ação desses fatores: o impacto das 
chuvas e do vento, por exemplo, provoca sua desagregação. Suas 
partículas são então removidas e transportadas para rios, lagos, vales 
e oceanos. É a erosão do solo. (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 77).   
 

Um ponto positivo é que o livro mostra que a cobertura vegetal é importante para 

combater o processo de erosão. O autor não propõe atividades experimentais para observação 

disso, porém traz um esquema mostrando as etapas da erosão (GEWANDSZNAJDER, 2010, 

p. 79).  

Em relação aos recursos naturais e matéria-prima, o livro traz um capítulo para 

abordar esses temas. Apresenta alguns desses recursos mostrando sua origem e onde são 

utilizados. Traz um ponto positivo, esquema que mostra como o carvão mineral foi originado 

(GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 105).  Mostra tecnologias utilizadas para extração do 

petróleo mostrando um esquema desse processo (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 107). O 

autor faz referências ao termo recursos naturais renováveis e não renováveis, tomando o 

cuidado de lembrar que os recursos naturais renováveis, se consumidos mais rápido do que 

sua reposição, podem se esgotar. 
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Nos capítulos 19, 20 e 21 temas relacionados ao Universo são apresentados. No 

capítulo 19 o autor apresenta ao leitor as estrelas, constelações e galáxias, mostrando a relação 

dos povos antigos com a observação do céu e as navegações. Propõe uma atividade de 

observação de algumas constelações (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 202). Essa atividade 

de observação é proposta pelos PCN, pois ampliam a orientação espaço-temporal do aluno 

(BRASIL, 1998).  No capítulo 20 o autor discute sobre o Sistema Solar, mostrando os 

planetas que o compõem através de figuras sem escalas. Em relação a Plutão, que hoje é 

considerado um planetoide ou planeta anão, descreve: (...) Ainda não se sabe ao certo como é 

Plutão, mas é provável que esse planeta-anão seja formado por um núcleo rochoso, água 

congelada e gases (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 206).  Em outra página contradiz 

descrevendo com certeza que Plutão é completamente gelado, com temperatura de -220 ºC e 

possui um núcleo sólido.  

O livro traz uma analogia do Sistema Solar que poderá confundir o leitor sobre as 

reais proporções dos planetas e do Sol: Imagine que os planetas são azeitonas sobre uma 

pizza: o disco da pizza seria o plano da trajetória dos planetas e o Sol estaria no centro do 

disco (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 206).   

O livro não sugere nenhuma atividade de distâncias dos planetas entre si e entre o 

Sol. Em relação aos movimentos da Terra o livro traz esquemas onde ora mostra o Sol menor 

do que a Terra e ora um pouco maior do que a Terra (GEWANDSZNAJDER, 2010, p. 220 e 

221).  

Atividades de leituras e interpretação de textos, de experimentação, intepretação de 

gráficos, tabelas, e atividades em grupos sugeridas pelos PCN foram encontradas no livro. 

 

5.4  Análise do livro L3 

O livro L3 apresenta 256 páginas, entre essas 79 apresentam os conteúdos de 

geociências analisados.  

O capítulo oito “Da superfície ao centro da Terra” é destinado ao estudo do interior 

da Terra, tectônica de placas, vulcões e terremotos. O começo do capítulo descreve ao leitor 

que: 

 [...] ninguém viajou ao centro da Terra. [...] O conhecimento do interior de 
nosso planeta exige o uso de técnicas e instrumentos sofisticados. Alguns 
desses recursos fornecem informações detalhadas até mesmo do núcleo do 
globo terrestre. [...] (BARROS & PAULINO, 2011, p.85) 
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Apesar da afirmação acima, no decorrer do capítulo não mostra quais técnicas e 

instrumentos são esses e não faz nenhuma correlação com o material expelido pelos vulcões e 

sismicidade para a investigação do interior da Terra.  

Apresenta um esquema do interior da Terra, dividindo-a em núcleo (interno e 

externo), manto (superior e inferior), crosta (continental e oceânica) e ainda faz menção da 

litosfera; mostrando que o esquema está em cores-fantasia, mas não explica que não está nas 

proporções reais. Comenta cada camada mostrando que: A crosta terrestre é a camada mais fina 

e superficial da Terra. A crosta terrestre inclui tanto a crosta continental como a oceânica. [...] 

(BARROS & PAULINO, 2011, p.87) 

Assim como no livro L1, os autores também comparam o diâmetro total da Terra 

com a crosta, mostrando que esta seria como uma “casca”. Essa comparação pode iludir o 

leitor quanto as reais dimensões da Terra e da crosta. O livro também não apresenta quais 

materiais podemos encontrar nessa camada. Apesar de mencionar crosta continental e 

oceânica não dá explicações sobre estas. Os autores conceituam manto como sendo a camada 

situada abaixo da crosta.   

[...] Embora os materiais que o constituam estejam submetidos a 
temperaturas em torno de 1000 ºC, a pressão é muito elevada; por isso, eles 
não têm “liberdade” para assumir a organização que conhecemos como 
estado líquido e permanecem no estado sólido. (BARROS & PAULINO, 
2011, p.88).  
 

A explicação acima está correta. Sabe-se que em uma parte do manto superior apenas 

4% dos minerais se encontram em estado fundido. 

Para os autores:  

 [...] núcleo é a porção central da Terra [...] ele compreende duas partes: 
núcleo externo - é liquido e formado, basicamente, de ferro e níquel 
derretidos; núcleo interno - é sólido e contém, principalmente, ferro e 
níquel, com temperatura acima de 4000 ºC (BARROS & PAULINO, 2011, 
p.88). 
 

O livro L3 também não apresenta como as informações sobre as características do 

núcleo foram descobertas e quais estudos são necessários para seu conhecimento. Na figura 

que representa um esquema da estrutura da Terra, existem camadas, manto superior e manto 

inferior, que não foram explicadas no texto.  

Para explicar o movimento das placas, os autores assim como no livro L2 fazem uma 

introdução da teoria da Deriva Continental proposta por Alfred Wegener, introduzindo ao 
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leitor um esquema dos contornos entre a América do Sul e a África, porém sem legendas que 

mostrem que a figura está sem escala e com cores-fantasia. O livro relata que Alfred Wegener 

propôs que há 220 milhões de anos, havia um supercontinente, Pangea, este teria se divido em 

blocos continentais menores. Mostram que as placas rochosas em movimento são 

responsáveis pela mudança de posição dos continentes: 

A litosfera apresenta falhas e rachaduras profundas, dividindo-se em 
grandes placas rochosas. Segundo a teoria da tectônica das placas, essas 
placas estão em constante movimento e carregam os continentes e os fundos 
oceânicos. (BARROS & PAULINO, 2011, p.90). 
 

Entretanto, o livro não apresenta o fenômeno responsável pela movimentação das 

placas.  Hoje se sabe que as correntes de convecção do manto e a relação entre a astenosfera e 

litosfera são responsáveis por essa movimentação. 

O livro L3 associa o movimento de placas com a ocorrência de vulcões e terremotos, 

porém não faz a correlação com a formação de montanhas no decorrer do texto, apenas no 

final do capítulo com uma proposta de atividade (BARROS & PAULINO, 2011, p.94). 

 Assim como no livro L2, apresenta também um esquema contendo as principais 

placas tectônicas indicando os limites entre elas, mas não associando a ocorrência de vulcões 

e terremotos, o que seria importante para a compreensão do aluno. Não apresentam sugestões 

de atividades com modelos tridimensionais do interior da Terra e maquetes de vulcões.  

No capítulo nove os autores descrevem que: rocha é um agregado natural de 

minerais. [...] Minerais são elementos ou substâncias químicas que, por meio de processos 

geológicos, se formaram e continuam se formando em vários ambientes da Terra. (BARROS 

& PAULINO, 2011, p.97). Este conceito de minerais é incompleto, pois se sabe que estes 

devem ser de origem natural e formados por processos geológicos inorgânicos. Materiais 

sintéticos, produzidos em laboratório, e orgânicos não são considerados minerais, como por 

exemplo, o rubi sintético e a pérola. Assim, esse conceito pode confundir o leitor por não 

trazer essas informações necessárias. Traz também, no decorrer no capítulo, os três tipos de 

rochas: magmáticas, sedimentares e metamórficas, assim apresentadas ao leitor: 

[...] rochas magmáticas ou ígneas são assim chamadas porque se originam do magma [...]. 

(BARROS & PAULINO, 2011, p.98). O livro apresenta uma origem correta, porém ao 

exemplificá-las traz um erro conceitual:  

O basalto e a pedra pomes são rochas magmáticas formadas na 
superfície da crosta terrestre, com a solidificação da lava. (...) o 
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granito é uma rocha magmática que se forma no interior da crosta 
terrestre, pelo processo de resfriamento e solidificação do magma.  
(BARROS & PAULINO, 2011, p.98). 

O basalto e a pedra pomes são formados pela cristalização da lava e não pela 
solidificação como mostra os autores. O granito é formado pela cristalização do magma. 

Apresentam aonde essas rochas podem ser utilizadas: na cosmética, decoração e na 

construção civil. Apresentam também corretamente a origem das rochas sedimentares, 

envolvendo os processos de intemperismo, erosão e sedimentação; e a formação das rochas 

metamórficas através do processo de metamorfismo. Dão exemplos dessas duas rochas 

associando-as com a sua importância para fabricação de vários materiais, mas não revelando 

sua importância para o estudo do passado da Terra.  

No capítulo 11 “O solo: piso, pátria, pão” abordam de forma correta o processo de 

formação do solo envolvendo alguns agentes intempéricos, mostrando que: [...] o conjunto de 

todas as modificações que desagregam e decompõem uma rocha que aflora na superfície da 

Terra é chamado intemperismo. O calor, o frio, o vento e as chuvas são exemplos de agentes 

do intemperismo. (BARROS & PAULINO, 2011, p.125). Traz ainda ao leitor um esquema 

das camadas do solo para o estudo do processo de formação deste.  

O capítulo 12 é destinado ao estudo da preservação do solo. O livro mostra através 

de fotografias processos de erosão no solo, como por exemplo, os desabamentos nas encostas 

de morros (BARROS & PAULINO, 2011, p.138), relacionando com os processos reais que o 

aluno vivencia e ouve em noticiários. Apontam também os motivos da erosão do solo, entre 

eles destacam o uso inadequado em atividades agrícolas. Logo no final deste capítulo 

propõem uma atividade experimental para simular a erosão e mostrar a importância da 

cobertura vegetal para o solo (BARROS & PAULINO, 2011, p.146 e 147).  

Em relação aos conteúdos referentes a recursos naturais e matéria–prima, o livro 

apresenta um capítulo para tratar desses temas. Um ponto positivo é que apresentam a origem 

de algumas riquezas minerais e mostram suas utilidades para o homem. Um detalhe em 

relação à origem do petróleo, gás natural e carvão mineral precisa ser revisado, pois poderá 

apresentar conceitos errados aos alunos. “o petróleo, o gás natural e o carvão mineral são 

exemplos de combustíveis fósseis. Eles são fontes de energia e se originaram de fósseis, ou 

seja, de restos de seres que viveram há muito tempo”. (BARROS & PAULINO, 2011, p.110). 

Aqui seria interessante especificar que restos de seres vivos são esses, pois leva ao leitor a 

pensar em diversos seres. Os autores introduzem o conceito de recursos naturais renováveis e 
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não renováveis, tomando o cuidado de lembrar que os recursos naturais renováveis podem se 

esgotar se seu consumo superar sua reposição no ambiente e revelam algumas medidas para 

evitar o esgotamento dos recursos naturais não renováveis: fiscalização da extração, produtos 

que podem substituí-los e reciclagem. Esse cuidado é recomendado pelos PCN.  

Nos capítulos 22 e 23 o livro aborda os conteúdos referentes ao eixo Terra e 

Universo partindo da História. Mostra como alguns pensadores aperfeiçoaram o modelo 

heliocêntrico do Sistema Solar. Traz dois movimentos da Terra: o de rotação e de translação. 

O primeiro associado aos dias e a noite, o segundo é associado ao período de um ano. Aponta 

que o eixo de inclinação da Terra é responsável pelas estações do ano, trazendo um esquema 

em que a o Sol é um pouco maior do que a Terra (BARROS & PAULINO, 2011, p.238). Já 

em outros esquemas, como por exemplo, das fases da Lua, o Sol possui um tamanho bem 

maior do que a Terra (BARROS & PAULINO, 2011, p.239). Essas diferenças de esquemas 

podem confundir os alunos quanto ao real tamanho do Sol em comparação com a Terra. O 

capítulo 23 é destinado para o estudo do Sistema Solar, apresentando os oito planetas que o 

compõe com fotos dos planetas e mostrando a distância de cada um em relação ao Sol. O livro 

não propõe atividades de proporção das distâncias dos planetas entre si e em relação ao Sol. 

Em relação às atividades propostas pelos PCN para os conteúdos geocientíficos o 

livro propõe atividades de experimentação, atividades em grupo, atividades de interpretação 

de gráficos, tabelas e ilustrações. Não foram sugeridas atividades orais e de interpretação de 

textos.  

Ao final da análise de todos os livros, foram somados os valores atribuídos à 

presença do tema e qualidade da explicação (Tabela 2; Gráfico 1). Os valores são: um ponto 

para a presença do tema, um ponto para boa qualidade da explicação do tema e 0,5 para 

qualidade média da explicação do tema. A qualidade da explicação levou em consideração a 

presença das recomendações propostas pelos PCN (Tabela 3) para o ensino de Geociências 

nos temas analisados e presença de erros conceituais.  
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Livro L1 L2 L3 

Funcionamento do Sistema solar    

Presença 1 1 1 

Qualidade da explicação 1 1 0,5 

Tectonismo    

Presença 0 1 1 

Qualidade da explicação 0 1 0,5 

Minerais    

Presença  0 1 1 

Qualidade da explicação 0 0,5 0,5 

Matéria–prima    

Presença 1 1 1 

Qualidade da explicação 0,5 1 1 

Rochas    

Presença 0 1 1 

Qualidade da explicação 0 1 1 

Recursos energéticos     

Presença 1 1 1 

Qualidade da explicação 0,5 1 1 

Solo    

Presença 1 1 1 

Qualidade da explicação 0,5 0,5 1 

Interior da Terra    

Presença 0 1 1 

Qualidade da explicação 0 0,5 0,5 

Problemas Ambientais    

Presença 1 1 1 

Qualidade da explicação 1 1 1 

Tabela 2 - Presença e qualidade das explicações dos temas de Geociências nos livros selecionados. 
Presença do tema: 1 ponto, boa qualidade na  explicação do tema: 1 ponto, qualidade média na 
explicação do tema: 0,5. 
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Gráfico 1 – Valores atribuídos com base na qualidade e presença dos temas geocientíficos 

analisados nos livros. Os valores da Tabela 2 foram somados e normalizados para 10. 

 
Livro didático L1 L2 L3 

Proposta    

Atividades de leituras e interpretação de textos x x  

Atividades de experimentação x x x 

Atividades de interpretação de gráficos, tabelas e ilustrações. x x x 

Atividades em grupo x  x 

Atividades de participação oral    

Tabela 3– Comparação dos livros didáticos em relação às atividades propostas pelos PCN. 
O x indica a presença das atividades no livro analisado. 

 

5.5 Análise dos questionários aplicados para professores  

Participaram da pesquisa nove professores que atuam em escolas de diferentes 

regionais de ensino do DF. Conforme os dados analisados do questionário (Apêndice 1), o 

intervalo de tempo que estes professores lecionam varia de seis meses a 17 anos, sendo que 

56% são formados em licenciatura em Biologia, seguido de 33% formados em licenciatura em 

Ciências Naturais e 11% em Ciências Agrícolas (Gráfico 2). Todos esses professores 

entrevistados lecionam a disciplina de Ciências Naturais para o 6º ano do ensino fundamental.   

Entre os professores pesquisados, sete revelaram que durante sua graduação 

estudaram conteúdos referentes a tipos de rochas, sete estudaram recursos energéticos, outros 
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sete estudaram recursos minerais, seguidos de seis que estudaram tectônicas de placas e 

apenas um professor revelou que estudou na graduação os fósseis (Gráfico 3). Todos esses 

conteúdos são importantes para uma formação mínima de professores de Ciências Naturais 

que ministram conteúdos de Geociências. Esses professores adotam os livros analisados nesse 

trabalho, de acordo com a distribuição presente no Gráfico 4. 
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Gráfico 2 – Formação acadêmica dos professores. 
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Gráfico 3 – Conteúdos de Geociências estudados pelos professores participantes durante a 

graduação. 
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Gráfico 4 – Distribuição dos livros analisados de acordo com a utilização pelos professores 

participantes da pesquisa. 

 

Observa-se através do Gráfico 4  que 45%  dos professores utilizam para ministrar os 

conteúdos de Geociências o livro L1 analisado, seguidos de 33% o livro L3 e 11% o livro L2.  

O livro L4 não entrou na análise por difícil acesso.  Entre esses professores 22% alegaram que 

participaram da escolha do livro didático e 78% não participaram da escolha do livro (Gráfico 

5). Entre os professores que participaram da escolha do livro, um alegou que os critérios para 

seleção do livro que utiliza (L3) é que este aborda quase todo o conteúdo a ser ministrado, 

possui linguagem de fácil entendimento, figuras com legendas e atividades. Este mesmo 

professor alegou que utiliza esse livro em cerca de 75% das aulas de Geociências. Outro 

professor alegou que escolheu o livro (L2) por apresentar textos complementares e exercícios; 

de fato através da análise do livro isso foi observado. Este professor alegou que utiliza o livro 

adotado (L2) cerca de 100% em suas aulas de Geociências. Entre os professores que não 

participaram da escolha do livro, quatro alegaram que a escola já havia realizado a seleção do 

livro antes de entrarem para o corpo docente, os outros três professores não disseram o porquê 

da não participação.  

Em relação à frequência de utilização do livro didático adotado, a maioria dos 

professores pesquisados o utilizam cerca de 75% nas aulas para abordar os conteúdos de 

Geociências (Gráfico 6). A partir desse dado percebe-se que os professores utilizam o livro de 

forma centralizada em sala de aula. 
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Gráfico 5 – Participação na escolha do livro didático adotado. 
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Gráfico 6 – Frequência de utilização do livro didático adotado nas aulas de Geociências. Total 

de professores: nove. 

 

 

 

  

Em relação aos recursos didáticos utilizados para abordar os conteúdos de 

Geociências, percebe-se através do gráfico 7 que o livro didático é o recurso mais 

utilizado pelos professores, seguidos de experimentos e vídeos. Os recursos menos 

utilizados foram as aulas de campo, apenas um professor relatou que leva os alunos para 

o campo, e outro professor relatou que utiliza artigos científicos. As aulas de campo 

facilitam as emoções e sensações que surgem no aluno e auxiliam na aprendizagem dos 
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conteúdos (CAVASSAN & SENICIATO, 2004). Além disso, no campo o aluno pode 

observar, fazer associações e estudar evidências do passado da Terra. Para COMPIANI 

(2007), [...] Os registros da história da Terra e da humanidade estão sempre espacial e 

temporalmente marcados. É na localidade que estão as marcas, os registros [...]. 
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Gráfico 7 – Recursos didáticos mais utilizados pelos professores participantes para abordar os 

conteúdos de Geociências. 

Entre os professores pesquisados, um considera suas aulas expositivas e 

experimentais, outro professor considera demonstrativa e investigativa, dois só consideram 

suas aulas expositivas, outros dois professores consideram expositivas, demonstrativas e 

investigativas e dois consideram que suas aulas de Geociências são expositivas, 

experimentais, investigativas e demonstrativas. 

Quando perguntado aos professores como eles utilizam os recursos didáticos para 

abordar e atingir os objetivos propostos pelos PCN para o ensino de Geociências (Apêndice 

1), analisando as respostas pode-se perceber que eles não reconhecem quais são esses 

objetivos, um professor relatou: “Através de aulas expositivas”. Porém um professor relatou 

algo interessante: “Utilizo fazendo com que os alunos tenham uma visão da Terra como um 

todo e fazendo-os reconhecer a importância do estudo do passado da Terra”. Este professor é 

formado em Ciências Naturais e o tempo que leciona é de seis meses.  
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5. 6 Análise dos questionários aplicados para alunos 

Com o objetivo de verificar como tem sido a aprendizagem dos alunos em relação aos 

conteúdos de Geociências, foram aplicados questionários a 298 estudantes do 6º ano do 

ensino fundamental distribuídos em escolas de cada uma das 10 Regionais de Ensino do 

Distrito Federal visitadas. Os alunos não foram identificados por serem menores de idade e 

responderam o questionário que se encontra em anexo (Apêndice 2). Os professores também 

não foram identificados. 

De acordo com o questionário aplicado, a pesquisa revelou que (Tabela 5), do total 

de alunos participantes da pesquisa, apenas um associou corretamente a importância de 

estudarmos a Terra, 16 fizeram corretamente a relação das placas tectônicas e ocorrência de 

terremotos, vulcões e formação de montanhas, 15 alunos responderam corretamente quais os 

estudos necessários para a investigação do interior da Terra, 219 dos alunos reconhecem que 

alguns materiais utilizados pelo homem são de origem das rochas e minerais. Em relação aos 

fatores que causam deslizamentos de terra, 90 mostraram que reconhecem as causas (Tabela 

5).  

Questões Respostas 

Importância do estudo da Terra. 1 

Relação das Placas Tectônicas com terremotos, vulcões e montanhas. 16 

Fatores que causam deslizamentos de terra. 90 

Reconhecimento das rochas e minerais como fonte de matéria-prima 219 

Investigação do interior da Terra.  15 

Tabela 5 – Aprendizagem dos conteúdos de Geociências demonstrada pelos alunos. Total de participantes: 

298 

 

Onde estudou os conteúdos de Geociências Total de respostas 

Na sala de aula 210 

Nos jornais 67 

Na internet 91 

Em reportagens ou documentários de TV. 131 

Em revistas sobre ciências 51 

Tabela 6 – Recursos utilizados pelos alunos participantes no estudo de Geociências. Total de alunos: 298. 
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Através do questionário aplicado pode-se observar que entre os 298 alunos 

participantes da pesquisa, 210 alegaram que viram ou estudaram os conteúdos referentes a 

Geociências na sala de aula, sendo que 131 em reportagens ou documentários de TV e 91 

estudantes viram ou estudaram os conteúdos pela internet (Tabela 6). A análise desses dados 

permite dizer que a sala de aula ainda é o meio mais utilizado para o estudo de Geociências. 

Sabe-se que outros recursos podem facilitar o estudo da Terra, como por exemplo, no campo, 

onde o aluno pode investigar, observar e associar fenômenos. Na pesquisa nenhum aluno 

mencionou que estudou os conteúdos de Geociências no campo.  

De acordo com os questionários analisados, os alunos associaram a importância do 

estudo da Terra na sua maioria (179 alunos) ao entendimento dos fenômenos relacionados às 

mudanças ambientais, seguidos de 153 alunos que associam a importância de se conhecer o 

passado da Terra, não agregando totalmente as outras razões. 

 Os alunos não fizeram uma correta correlação das placas tectônicas com a formação 

de montanhas, do total de participantes, 127 responderam que o choque entre placas 

tectônicas causa terremotos e é por isso que as montanhas são formadas.  

Em relação aos fatores que provocam os deslizamentos de terra no Brasil que 

estiveram nos últimos noticiários de televisão, 105 alunos associaram às causas à tectônica de 

placas, 102 associaram à corrida de grãos iniciada pela água.  

Na questão sobre o interior da Terra, 127 alunos responderam que foi possível traçar 

o modelo da estrutura interna da Terra através de informações fornecidas pelos terremotos e 

as vibrações que eles produzem, o que está correto. Entretanto, 92 alunos responderam que o 

modelo do interior da Terra foi estruturado a partir de equipamentos de raios-X, o que não é 

possível. 

  

6. Conclusão  

Nenhum dos livros analisados sugere atividades de modelos tridimensionais e 

maquetes de vulcões para a investigação do interior da Terra. Tais atividades, recomendadas 

pelos PCN, ajudam o aluno na melhor compreensão da dinâmica da Terra. 

O livro L2 explica melhor a relação das placas tectônicas com a ocorrência de 

terremotos, vulcões e formação de montanhas do que o livro L3. No livro L1 conteúdos 

referentes à tectônica de placas, terremotos e vulcões não foram encontrados.  
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Em relação às atividades propostas pelos PCN no eixo Terra e Universo, apenas o 

livro L1 apresentou atividade de distância entre os planetas. Todos os livros apresentaram 

esquemas onde o Sol, em algumas representações, parecia ser um pouco maior do que a Terra 

e em outras o Sol parecia ser menor do que a Terra.  

Percebe-se que os livros L2 e L3 apontam como sendo uma das maiores importâncias 

o estudo das rochas para a utilização de matéria-prima, não deixando claro ao leitor que estas 

são importantes também para o conhecimento do passado geológico da Terra.  

Em relação às atividades propostas pelos PCN, nenhum livro apresentou atividades 

de participação oral.  

Com base na análise dos livros, o que se percebe é que os conteúdos de geociências 

são tratados de forma fragmentada. Eles são divididos em unidades e capítulos, não possuindo 

uma inter-relação entre si. Alguns possuem erros conceituais ou conceitos incompletos e 

outros, como o livro L1, não apresentam vários assuntos considerados importantes para o 

ensino de Geociências, como rochas, minerais e modelo do interior da Terra. Todos esses 

problemas citados prejudicam a compreensão da Terra como um todo integrado.  

A pesquisa também revelou que a maioria dos estudantes não reconhece totalmente a 

importância do estudo da Terra, não fazem a correlação das placas tectônicas com a formação 

de montanhas, ocorrência de vulcões e terremotos e ainda não têm a certeza de como o 

modelo do interior da Terra foi estruturado. A maioria reconhece as rochas e minerais como 

fontes de matéria prima e não reconhece processos geológicos. 

Através da análise dos questionários para professores, percebe-se que a grande 

maioria utiliza mais o livro didático em suas aulas de Geociências do que outros recursos 

didáticos e não participaram da escolha do livro didático adotado pela escola.  

Diante do exposto, é fundamental que os professores e as escolas tenham um olhar 

crítico para escolher os livros que serão usados em sala. Não os usando de forma centralizada 

como mostrou a pesquisa, mas mesclando-se outras atividades didáticas para abordar os 

conteúdos geocientíficos, principalmente atividades práticas de laboratório e campo. Assim, o 

ensino de Geociências será mais enriquecedor ao aluno.  

Sugere-se as editoras uma atenção maior a alguns conceitos e representações que de 

alguma forma estão incompletos, incorretos e não correlacionados para que o estudo de 

Geociências seja cada vez melhorado e possibilite ao aluno o estudo da Terra de forma 

integrada. 
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8. Apêndices 

Apêndice 1 – Questionário aplicado para professores. 

Este questionário faz parte do Trabalho de Conclusão de Curso, desenvolvido na 

Universidade de Brasília, Faculdade UnB Planaltina, curso de Licenciatura em Ciências 

Naturais, que tem por objetivo analisar a abordagem dos temas de Geociências em 

livros didáticos de Ciências para o 6º ano de Ensino Fundamental. Este questionário 

voltado para o professor tem como objetivo específico analisar quais recursos didáticos 

são utilizados em sala de aula para a abordagem do tema Geociências. 

 

Autorizo a utilização das informações aqui prestadas para o desenvolvimento do 

referido trabalho de conclusão de curso e, eventualmente, na elaboração de artigos 

científicos com o comprometimento de que o nome dos professores entrevistados será 

mantido em sigilo. 

(   ) sim  (   ) não  

Identificação 

Escola:                                                                         Nome: 

Disciplina que leciona: 

1. Sexo:  (   ) Feminino (   ) Masculino 

2. Idade: (  )   

3. Formação Acadêmica:__________________________ 

4. Período de graduação (início e término): __________________________ 

5. Há quanto tempo leciona: __________________________ 

6. Durante sua graduação, estudou algum conteúdo de Geociências? 

(   ) Sim       (  ) Não         

Se sim, quais?  (  ) Tectônica de Placas (  ) Tipos de rochas  (  ) Recursos 

Minerais (   ) Recurso Energéticos  (  )________________________ (outros) 

 



 

7. Você adota algum livro didático para as aulas de ciências? 

(    ) Sim. Qual? ____________________________________________________  

(   )Não. Se não, pule para a questão 10. 

 

 

8. Você participou da escolha deste livro? 

(    ) Sim.             (   ) Não.        Se sim, quais foram os critérios de escolha? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Nas aulas de geociências, com que freqüência utiliza este livro? 

(  ) Cerca de 100% das aulas  (  ) Cerca de 75% das aulas 

(  ) Cerca de 50% das aulas  (  ) Cerca de 25 - 0% das aulas 

 

10. Quais recursos didáticos você utiliza para abordar os conteúdos de Geociências 

em suas aulas? 

(   ) Revistas   (  ) Vídeos   (  ) Amostras geológicas  (  ) Power point  (  ) Aulas 

de campo  (   ) Artigos    (   ) Livro didático  (  ) Programas de computador          

(   ) Experimentos       

Outros: ____________________________________________________ 

 

11. Como você classifica suas aulas de Geociências? 

(    ) Expositivas   (   ) Demonstrativas   (    ) Experimentais   (    ) Investigativas  

 

12.  Como você utiliza os recursos didáticos para abordar e atingir os objetivos 

propostos pelos PCN para os temas de geociências? 

 

 

 

 

 

 



 

Apêndice 2 – Questionário aplicado para alunos.  

                                                     Identificação 

Escola:                                                                        Série: 

Idade: 

Sexo:  (   )Feminino (   )Masculino 

1. Para você qual a importância de estudarmos a Terra? Marque as alternativas 

que você acha corretas. 

(  ) Para a previsão de desastres naturais como vulcanismo e terremotos   

(  ) Para melhorar a busca por materiais usados pelo homem como ferro, areia e água   

(  ) Para conhecer a história da Terra 

(  ) Para descobrir como os elementos químicos são formados nas estrelas 

(  ) Para entender os fenômenos relacionados às mudanças ambientais          

(  ) Para entender as características do solo para plantação 

(  ) ________________________________________________ (outros motivos). 

 

2. Qual a relação das placas tectônicas com terremotos, vulcões e montanhas? 

Marque as alternativas que você acha corretas. 

( ) O choque de placas tectônicas causa dobras nas rochas, formando cadeias de 

montanhas.  

(  ) O movimento das placas tectônicas causa apenas dobras nas rochas. 

(  ) O movimento das placas tectônicas desloca blocos de rocha, provocando terremotos. 

(  ) Nos locais de choque de placas tectônicas, uma delas pode mergulhar para o interior 

da Terra e derreter, gerando vulcanismo.        

( ) O choque entre placas tectônicas causa terremotos e por isso as montanhas são 

formadas.     

      

3. Você deve ter visto que nos últimos meses ocorreram vários deslizamentos de 

terra no Brasil. Em sua opinião, quais fatores naturais e não naturais podem ter causado 

esses deslizamentos? 

(  ) Tectônica de placas    (  ) Vulcanismo      (  ) Terremotos   



 

(  ) Corrida de grãos iniciada pela água          (  ) Impacto de meteorito 

 

 

4. De onde você acha que são coletados os materiais para a construção das paredes 

das casas, as portas dos carros e os vidros das janelas?  

(   ) Das rochas e minerais.  (   ) Das florestas. (   ) Das lojas.   (   ) Da água. 

 

5. O homem não tem capacidade de perfurar a Terra até o seu núcleo. Como você 

acha que o homem descobriu que o planeta Terra está dividido em crosta, manto e 

núcleo? Marque as alternativas que você acha corretas. 

( ) Através de informações fornecidas por terremotos e as vibrações que eles             

produzem. 

(   ) Através de rachaduras na Terra.                            

(   ) Através de equipamentos de raios-X.  

(   ) Através da lava que vem do centro da Terra.  

(   ) Através dos fósseis. 

 

 

6. Onde você viu ou estudou as informações relacionadas aos fenômenos que 

ocorrem na Terra, como tectônica de placas, terremotos, vulcões, formação de 

montanhas, mudanças ambientais, etc. 

(   ) Na sala de aula. 

(   ) Nos jornais. 

(   ) Na internet.  

(   ) Em reportagens ou documentários na TV.  

(   ) Em revistas sobre ciências. 

(   ) ___________________________________ (outros) 

 

 

 

 



 

Apêndice 3 – Questionário Piloto para professores. 

Este questionário tem por objetivo visualizar como os conteúdos de Geociências são 

trabalhados pelo professor. 

                                                     Identificação 

Escola:                                                                         Nome: 

Disciplina que leciona: 

1. Sexo:  (   ) Feminino (   ) Masculino 

2. Idade: (  )   

3. Formação Acadêmica:__________________________ 

4. Período de graduação: __________________________ 

5. Há quanto tempo leciona: __________________________ 

6. Durante sua graduação, estudou algum conteúdo de Geociências? 

(   )Sim       (  ) Não        Se sim, quais? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

7. Você adota algum livro didático para as aulas de ciências? 

(    ) Sim. Qual? ____________________________________________________  

(   )Não. Se não,  pule para a questão 10. 

 

8. Você participou da escolha deste livro? 

(    ) Sim.             (   ) Não.        Se sim, quais foram os critérios de escolha? 

_______________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

9. Nas aulas de geociências, com que freqüência utiliza este livro? 

_______________________________________________________________________ 



 

 

 

10. Quais recursos didáticos você utiliza para abordar os conteúdos de Geociências 

em suas aulas? 

(   ) Revistas   (  ) Vídeos   (  ) Amostras geológicas  (  ) Power point  (  ) Aulas 

de campo  (   ) Artigos    (   ) Livro didático  (  ) Programas de computador          

(   ) Experimentos       

Outros: ____________________________________________________ 

 

11. Como você classifica suas aulas de Geociências? 

(    ) Expositivas   (   ) Demonstrativas   (    ) Experimentais   (    ) Investigativas  

 

12.  Considerando a orientação dos PCNs sobre os temas de geociências que 

deveriam ser abordados, você acha possível abordá-los e atingir os objetivos 

propostos com a utilização do livro didático (caso você use um livros didático) ou 

através de outros meios (caso você não use um livro didático)? 

_______________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Apêndice 4 – Questionário piloto para os alunos. 

                                                     Identificação 

Escola:                                                                        Série: 

Idade: 

Sexo:  (   )Feminino (   )Masculino 

 

1. Para você qual a importância de estudarmos a Terra? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

2. Você acha que as placas tectônicas têm alguma relação com terremotos, vulcões 

e montanhas? 

(  ) Sim      (   ) Não      (   ) Não sabe o que é        Se sim, quais? 

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________ 

 

3. Você deve ter visto que nos últimos meses ocorreram vários deslizamentos de 

terra no Brasil. Em sua opinião, quais fatores naturais e não naturais podem ter 

causado esses deslizamentos? 

(  ) Tectônica de placas    (  ) Vulcanismo      (  ) Terremotos   

            (  ) Corrida de grãos iniciada pela água         (  ) Impacto de meteorito 



 

 

 

4. De onde você acha que são coletados os materiais para a construção das paredes 

das casas, as portas dos carros e os vidros das janelas?  

(   ) Das rochas e minerais.  (   ) Das florestas. (   ) Das lojas.   (   ) Da água. 

 

 

5. O homem não tem capacidade de perfurar a Terra até o seu núcleo. Como você 

acha que o homem descobriu que o planeta Terra está dividido em crosta, manto 

e núcleo? 

     (   ) Através de informações fornecidas por terremotos e as vibrações que eles             

produzem. 

           (   ) Através de rachaduras na Terra. 

           (   ) Através de equipamentos de raios-X.  

           (   ) Através da lava que vem do centro da Terra.  

           (   ) Através dos fósseis. 

 


